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ــر–  ــدي قرائهــا العــدد الســابع الخــاص بأشــهر أكتوب ــن أي ــة » غــالل تونــس« أن تضــع بي ــر مجل ــة تحري ــر– يســر هيئ ــدي قرائهــا العــدد الســابع الخــاص بأشــهر أكتوب ــن أي ــة » غــالل تونــس« أن تضــع بي ــر مجل ــة تحري يســر هيئ

نوفمبــر- ديســمبر نوفمبــر- ديســمبر 20212021 وهــو العــدد األخيــر فــي هــذه الســنة علــى أمــل اللقــاء بكــم فــي العــدد القــادم فــي  وهــو العــدد األخيــر فــي هــذه الســنة علــى أمــل اللقــاء بكــم فــي العــدد القــادم فــي 

الســنة القادمــة جعلهــا اللــه ســنة فالحيــة ملؤهــا الرخــاء والنمــاء فــي كل القطاعــات.الســنة القادمــة جعلهــا اللــه ســنة فالحيــة ملؤهــا الرخــاء والنمــاء فــي كل القطاعــات.

تعتبــر نشــرية»غالل تونــس« نافــذة للقــارئ التونســي علــى قطــاع الغــالل ومصــدرا هامــا للتعــرف علــى ثمــار تعتبــر نشــرية»غالل تونــس« نافــذة للقــارئ التونســي علــى قطــاع الغــالل ومصــدرا هامــا للتعــرف علــى ثمــار 

بــالده وســبل النهــوض بهــا.إن هيئــة تحريــر مجلــة »غــالل تونــس« تحــرص علــى اســتمرار سياســتها فــي الســعي بــالده وســبل النهــوض بهــا.إن هيئــة تحريــر مجلــة »غــالل تونــس« تحــرص علــى اســتمرار سياســتها فــي الســعي 

إلــى أن تبقــى هــذه المجلــة رائــدة علــى المســتوى الفالحــي محليــا وإقليميــا عمومــا وأن تصبــح مصنفــة إلــى أن تبقــى هــذه المجلــة رائــدة علــى المســتوى الفالحــي محليــا وإقليميــا عمومــا وأن تصبــح مصنفــة 

ضمــن أشــهر  المجــالت فــي قطــاع الغــالل خصوصــا. وقــد تضمــن هــذا العــدد عــدة مقــاالت منوعــة مــن ضمــن أشــهر  المجــالت فــي قطــاع الغــالل خصوصــا. وقــد تضمــن هــذا العــدد عــدة مقــاالت منوعــة مــن 

ناحيــة الموضوعــات ومــن ناحيــة الجهــات المســاهمة مثــل اإلدارة العامــة لإلنتــاج النباتــي و موظفــي المجمــع ناحيــة الموضوعــات ومــن ناحيــة الجهــات المســاهمة مثــل اإلدارة العامــة لإلنتــاج النباتــي و موظفــي المجمــع 

ــه. ــه.وكفاءات وكفاءات

ــرورا  ــدي م ــاج فــي نســقه التصاع ــدءا باإلنت ــس، ب ــان فــي تون ــدد قطــاع الرم ــور هــذا الع ــون مح ــا أن يك ــرورا وقررن ــدي م ــاج فــي نســقه التصاع ــدءا باإلنت ــس، ب ــان فــي تون ــدد قطــاع الرم ــور هــذا الع ــون مح ــا أن يك وقررن

بالمــداواة وصــوال إلــى الترويــج بجميــع أشــكاله المحولــة والطازجــة و تعزيــز اســتهالكه ســواء فــي الســوق بالمــداواة وصــوال إلــى الترويــج بجميــع أشــكاله المحولــة والطازجــة و تعزيــز اســتهالكه ســواء فــي الســوق 

الداخليــة أو فــي األســواق الخارجيــة. فــي هــذا اإلطار،تــود هيئــة تحريــر مجلــة »غــالل تونــس« مــن قرائهــا فــي الداخليــة أو فــي األســواق الخارجيــة. فــي هــذا اإلطار،تــود هيئــة تحريــر مجلــة »غــالل تونــس« مــن قرائهــا فــي 

ــة والمبدعــة  ــم مقترحاتهــم وتصوراتهــم الحي ــداء مالحظاتهــم وتقدي ــوا معهــا بإب ــة والمبدعــة الســاحة التونســية أن يتفاعل ــم مقترحاتهــم وتصوراتهــم الحي ــداء مالحظاتهــم وتقدي ــوا معهــا بإب الســاحة التونســية أن يتفاعل

التــي يــرون أنهــا تســاهم  مســاهمة فعالــة علــى تطويــر المجلــة واالرتقــاء بهــا  مــن خــالل موقــع المجمــع علــى التــي يــرون أنهــا تســاهم  مســاهمة فعالــة علــى تطويــر المجلــة واالرتقــاء بهــا  مــن خــالل موقــع المجمــع علــى 

ــر. ــة ال غي ــي علــى أمــل تخصيــص موقــع إلكترونــي متعلــق بالمجل ــده اإللكترون ــر.شــبكة اإلنترنــت وبري ــة ال غي ــي علــى أمــل تخصيــص موقــع إلكترونــي متعلــق بالمجل ــده اإللكترون شــبكة اإلنترنــت وبري

َو إذ تحــرص المجلــة علــى تقديــم بعــض المعطيــات الدقيقــة و المضبوطــة فإلدراكهــا ألهميــة متابعــة مشــهد َو إذ تحــرص المجلــة علــى تقديــم بعــض المعطيــات الدقيقــة و المضبوطــة فإلدراكهــا ألهميــة متابعــة مشــهد 

الغــالل  وآفاقــه ولتحقيــق ذلــك ســيجد الراغــب فــي االســتثمار فــي نشــريتنا ضالته.هــذا ألن تلــك اإلشــكاليات الغــالل  وآفاقــه ولتحقيــق ذلــك ســيجد الراغــب فــي االســتثمار فــي نشــريتنا ضالته.هــذا ألن تلــك اإلشــكاليات 

التــي يثيرهــا أعضــاء مجلــس إدارتنــا فــي كلمــة العــدد التــي يســاهمون بهــا  تمــس واقعنــا وتتناولــه بالتــدارس التــي يثيرهــا أعضــاء مجلــس إدارتنــا فــي كلمــة العــدد التــي يســاهمون بهــا  تمــس واقعنــا وتتناولــه بالتــدارس 

والنقــد، و تجــدون مــن هــذه النســخة الورقيــة نســخة إلكترونيــة علــى موقــع مجمعنــا فــي صــورة مجلــة إلكترونية والنقــد، و تجــدون مــن هــذه النســخة الورقيــة نســخة إلكترونيــة علــى موقــع مجمعنــا فــي صــورة مجلــة إلكترونية 
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ــرا، كمــا حظــي  ــة مبك ــة والعالجي ــا الغذائي ــا اإلنســان وأدرك قيمته ــي عرفه ــر الرمــان إحــدى أقــدم الثمــار الت يعتب
بتقديــر غيــر عــادي مــن جميــع األديــان الســماوية بــل والديانــات األخــرى صاحبــة االنتشــار الكبيــر فــي األرض والتــي 

تنظــر جميعهــا إلــى هــذه الفاكهــة بتقديــس واحتــرام كبيريــن. 

فمــن بيــن مئــات األصنــاف مــن الفاكهــة التــي يأكلهــا اإلنســان يوجــد عــدد قليــل منهــا ُذكــر فــي القــرآن الكريــم 
كالرمــان ومــا لــه مــن أهميــة خاصــة فــي حيــاة اإلنســان إذ يعتبــر مــن فاكهــة الجنــة فــي قولــه تعالــى »فيهمــا فاكهــة 

و نخــل و رمــان«.

أمــا فــي الديانــة اليهوديــة فقــد ُذكــر الرمــان باعتبــاره إحــدى وصايــا التــوراة الـــ 613 و يرمــز إلــى الحرمــة والقداســة 
والخصوبــة  كان يزيــن أعمــدة هيــكل ســليمان وكذلــك مالبــس ملــوك اليهــود وأحبارهــم.

أمــا فــي الفنــون المســيحية فيعتبــر الرمــان رمــزا للبعــث والحيــاة األبديــة و يوجــد فــي تماثيلهــم المقدســة كمــا 
ــل فيهــا حيــوان وحيــد القــرن فــي  تحتــوي عليــه الصــورة الشــهيرة للعــذراء والطفــل. و شــجرة الرمــان هــي التــي ُكبـّ
ــر الرمــان واحــدا مــن الفواكــه الثــالث المقدســة. وفــي أســطورة  ــة يعتب أســطورة تجســيد المســيح. وفــي البوذي
)هاريتــي( التــي كانــت متوحشــة وتــأكل األطفــال فقــد شــفيت مــن الشــر عندمــا أعطاهــا بــوذا رمانــة لتأكلهــا. 
وشــخصية )هاريتــي( يقدســها اليابانيــون أيضــا وتتقــرب إليهــا النســاء العاقــرات. وفــي الديانــة الزرادشــتية حيــث أن 
الموطــن األصلــي للرمــان هــو بــالد فــارس كان يســتخدم كثيــرا فــي الطقــوس والشــعائر الدينيــة وبغــض النظــر عــن 
تقديــس األديــان للرمــان فــإن الحضــارات القديمــة فــي األرض تــكاد تجمــع علــى أهميــة الرمــان وفوائــده الطبيــة 
العديــدة وتنظــر إليــه بعيــن التقديــر واالعتبار.أمــا فــي الحضــارة اليونانيــة القديمــة فــإن الرمــان كان يمثــل الحيــاة 
والتكاثــر والــزواج، ودخلــت حكاياتــه وفوائــده الخارقــة فــي كثيــر مــن األســاطير اليونانيــة، كمــا كان يعــرف باســم 

»فاكهــة الميــت« نظــرا ألن المحتضــر عــادة يطلــب الرمــان.

االستشــرافية ملف العدد الدراســات  مديــر 
المعلومــات وبنــك 

قطاع الرمان محمد شيبات
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الرمان في العالم

تعتبــر إيــران مــن أكبــر الــدول المنتجــة للرمــان حيــث يقــدر إنتاجهــا بحوالــي مليــون 
طــن و يتــم تصديــر معظــم هــذا اإلنتــاج إلــى الخــارج و خاصــة إلــى دول أوروبــا 

و دول الخليــج و شــرق آســيا وتعتبــر أســعاره مــن أعلــى األســعار فــي العالــم.

ــم إنتاجــا للرمــان وهــي  ــي دول العال ــة ثان ــات المتحــدة األمريكي ــل الوالي و تمث
ــل. ــدا و البرازي ــان و كن ــة و الياب ــا الجنوبي ــى كوري تصــدر إنتاجهــا إل

و تحتــل الصيــن المرتبــة الثالثــة مــن الــدول األكثــر إنتاجــا و قــد تــم زراعــة الرمــان 
فيهــا ألول مــرة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي.

وتحتــل الهنــد المركــز الرابــع  و تصــدر جــزءا كبيــرا مــن إنتاجهــا إلــى دول الخليــج 
ــة  ــاد الطلــب داخــل الســوق الهندي العربــي لكــن هــذا الجــزء يتضــاءل أمــام ازدي

وارتفــاع أســعارها فــي األســواق المحليــة.

أمــا تركيــا فهــي تعــد مــن الــدول التــي تعتبــر حديثــة فــي ســباق إنتــاج الرمــان إذ 
تنتــج حوالــي 500 ألــف طــن يصــدر منهــا 165 ألــف طــن  .

كمــا تعتبــر مصــر مــن الــدول الكبــرى المنتجــة للرمــان بحوالــي 380 ألــف طــن 
يصــدر منهــا  120 ألــف طــن.

الرمان في تونس

تعتبــر تونــس ضمــن العشــرة بلــدان األوائــل فــي العالــم فــي إنتــاج الرمــان. و 
تعــود غراســة الرمــان إلــى العهــد الفينيقــي و تنتشــر فــي مناطــق عديــدة مــن 

البــالد .

تكــون عــادة أشــجار الرمــان متخللــة مــع األشــجار المثمــرة األخــرى كالقــوارص 
ــدأت غراســته تتجــه نحــو  ــرة ب ــه فــي الســنوات األخي ــر أن و الزيتــون والنخيــل غي
الغراســات الصافيــة  وغيــر المخللــة علــى مســاحات كبيــرة خاصــة مــن قبــل 

ــن. ــار الفالحي ــة و كب ــاء و المقاســم الفني شــركات اإلحي

بكثــرة  يتواجــد  حيــث  الجهــات  حســب  للرمــان  المحليــة  األصنــاف  وتتــوزع 
الصنــف »القابســي« بالجنــوب التونســي و بقيــة الجهــات، الصنــف الزهــري 
ــة الســاحل،الصنف  بالوســط و الشــمال الشــرقي،الصنف »القلعــي« بمنطق
»الشــلفي«متوفر بالشــمال الشــرقي، الصنــف »التونســي«يوجد خاصــة بجهــة 
الشــمال  الجبالي«موجــود بكثــرة فــي  الغربي،الصنــف »  الجنــوب  تســتور و 

الشــرقي. 

و قــد شــهدت غراســة الرمــان تطــورا ملحوظــا فــي الســنوات األخيــرة بعــد ظهــور 
مــرض اللفحــة الناريــة علــى غراســات التفاحيــات حيــث اعتبــر الرمــان بديــال عــن 
غراســات اإلجــاص الموبــوءة بمــرض اللفحــة الناريــة و التــي تــم تقليعهــا فــي 
إطــار خطــة وطنيــة امتــدت مــن ســنة 2014 إلــى ســنة 2017 للحــد مــن خطــورة 

ذلــك المــرض و إعــادة تطويــر القطــاع.

هــذا وقــد بلــغ معــدل الغراســات الجديــدة مــن الرمــان خــالل الخماســية )-2013
2018( 720 هكتــار ســنويا ممــا نتــج عنــه ارتفــاع غيــر مســبوق فــي اإلنتــاج ظهــر 

خــالل المواســم األخيرة.
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ــر  ــع الجغرافــي لغراســات الرمــان تعتب بالنســبة للتوزي
واليــة قابــس أهــم قطــب إلنتــاج الرمــان إذ تســاهم 
بحوالــي 25 %مــن اإلنتــاج  الوطنــي )25 ألــف طــن(
وذلــك علــى مســاحة 3000 هكتــار  80 % منهــا يوجد 

داخــل الواحــات .

وقــد تــم مؤخــرا إســناد تســمية مثبتــة لألصــل« رمــان 
المحــددة  الجغرافيــة  بالمنطقــة  المنتــج   « قابــس 
و  مــارث  لمعتمديــات  الســاحلية  بالواحــات  حصريــا 
قابــس المدينــة و قابــس الغربيــة و قابــس الجنوبيــة و 
غنــوش والمطويــة و نشــرت بالرائــد الرســمي للبــالد 
التونســية بتاريــخ 19 أفريــل 2021 بعــد أن تــم الغــاء  
رمــان  »بيــان مصــدر  الخصوصيــة  الجــودة  عالمــة  

قابــس« المســندة بتاريــخ 3 فيفــري 2009.

و تحتــل واليــة القيــروان المرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
مســاحات الرمــان التــي تناهــز 2400 هكتــار موزعــة 
علــى عديــد المعتمديــات أهمهــا الســبيخة بنســبة 

32 % ثــم الشــبيكة بنســبة 25 %.

كمــا تعــود ملكيــة نســبة كبيــرة  مــن مســاحات 
ــروان إلــى »شــركة تحويــل  ــة القي الرمــان فــي والي
أدخلــت  التــي  البركــة«  الفالحيــة  المنتجــات 
األصنــاف الجديــدة المســتوردة المعــدة للتحويــل 

أكــو. و  بارفيانــكا  و  واندرفــول  مثــل 

الثالثــة  المرتبــة  فــي  فتأتــي  باجــة  واليــة  أمــا 
مــن حيــث المســاحات )1550 هــك( و  المرتبــة 
الثانيــة مــن حيــث اإلنتــاج )20ألــف طــن( و تضــم 
الرمــان  مــن مســاحات   % 80 تســتور  معتمديــة 
بالواليــة وتجــدر اإلشــارة الــى أن المجمــع المهنــي 

ــاج الفالحــي و مشــروع PAMPAT  بصــدد إعــداد دراســة  المشــترك للغــالل بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لإلنت
لتثميــن منتــوج رمــان تســتور للحصــول علــى عالمــة جــودة خصوصيــة عبــر تكليــف مكتــب دراســات فــي الغــرض.

ــات تتصدرهــا  ــار مــن غراســات الرمــان موزعــة علــى مختلــف المعتمدي ــي 1200 هكت ــل حوال ــة ناب و تغطــي والي
معتمديــة بنــي خــالد بحوالــي 30 % مــن المســاحات. وتحتــل واليــة نابــل المرتبــة الرابعــة مــن حيــث المســاحات 

ــاج)16000 طــن(. ــة مــن حيــث اإلنت ــة الثالث باســتعمال الصنــف الخــالدي بنســبة 80 % و المرتب
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ملف العدد
إعداد : سمرية قـن     
رئيس مصلحة مكلف بالبرنامج

                                                                                                                   

برنامج المكافحة البيولوجية لحشرة
»أبو دقيق الرمان« لسنة 2021

1       تقديم البرنامج :

تعــد حشــرة »أبو دقيق الرمان« مــن أخطــر الحشــرات التــي تصيــب ثمــار الرمــان، فعلــى الرغــم مــن أنهــا فراشــة 
جميلــة المظهــر إال أن لطورهــا اليرقــي ضــررا اقتصاديــا علــى ثمــار الرمــان، فاليرقــة تهاجــم الثمــار وتتلــف 
محتوياتهــا، وتســاعد فــي انتشــار العفــن نتيجــة الثقــوب التــي تتركهــا علــى الثمــرة، إضافــة إلــى ذلــك تنجــذب 

العديــد مــن الحشــرات إلــى الثمــار المصابــة وقــد تصيــب اليرقــة الواحــدة أكثــر مــن ثمــرة.

ظهــرت حشــرة »أبــو دقيــق« بغراســات الرمــان بمعتمديــة  الزركيــن مــن واليــة قابــس ســنة 2006  حيــث أضــرت 
بأكثــر مــن 52 % مــن الصابــة بهــذه المعتمديــة. وبمــا أن هــذه الحشــرة تهــدد كذلــك واحــات النخيــل أصبــح مــن 
الضــروري وضــع برنامجــا متكامــال للحــد مــن انتشــارها و القضــاء عليهــا بمناطــق مجــاورة وإصابــة عــدة أصنــاف 

أخرى. 

ويتمثــل البرنامــج فــي القيــام بالتدخــل الميدانــي الوقائــي فمنــذ بدايــة ظهــور الحشــرة ســارع المجمــع المهنــي 
المشــترك للغــالل بتوفيــر كميــات مــن مبيــد بيولوجــي فــي حــدود االعتمــادات المخصصــــة.

ــانا  ــار منتجــي الرمــان مجـ ــى صغ ــا عل ــس لتوزيعه ــة بقاب ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــى المندوبي  وســلمها  إل
الســتعمالها للتدخــل الوقائــي لمكافحــة »أبــو دقيــق الرمــان« بمســتغالتهم. و يتــم توزيــع هــذه الكميــات 
ــد البحــري والمجمــع  ــة واالتحــاد الجهــوي للفالحــة والصي ــة الفالحي ــة للتنمي ــة الجهوي ــن المندوبي باالتفــاق بي
المهنــي المشــترك للغــالل علــى الفالحيــن الذيــن انخرطــوا  فــي برنامــج المكافحــة البيولوجيــة لــدودة الخــروب  
باســتعمال طفيــل التريكوقــرام عبــر دفــع المســاهمة الماليــة المطلوبــة و التــي حددهــا المنشــور الــوزاري عــدد 

64 بتاريــخ 06 مــاي 2021. 

2       إنجازات السنوات الفارطة )2020-2012(: 

البرنامج :

مكافحة »أبو دقيق 
الرمان«

201220132014201520162017201820192020السنة

13510077766460-10085مبيد )ل(



غالل تونس7

3     اإلنجاز المادي لبرنامج »أبو دقيق الرمان« بعنوان سنة 2021 :

تــم فــي ســبتمبر 2021 شــراء 50 لتــر مــن المبيــد البيولوجــي LAZER 240SC حســب االستشــارة عــدد  2394  بتاريــخ 
07  جويليــة 2021 التــي أنجزهــا المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل و قــد تــم تســليم الكميــة إلــى المندوبيــة الجهويــة 
للتنميــة الفالحيــة بقابــس أيــن تــم توزيعهــا علــى الفالحيــن المنخرطيــن فــي برنامــج المكافحــة البيولوجيــة بالتريكوقــرام 
و يحوصــل الجــدول الموالــي المســاحات التــي تمــت مداواتهــا حســب معتمديــات واليــة قابــس لموســم 2021-2020 :

المساحات التي انخرط فالحوها في المعتمدية
كمية المبيد البيولوجي ) لتر(برنامج التريكوغرام )هك(

6811.8مطماطة الجديدة

24.95.9المطوية

49.22511.7قابس الجنوبية

12.93.2الحامة

30.8منزل الحبيب

6615.8مارث

30.8قابس الغربية

227.225227.2255050المجموع
  

حشرة »أبو دقيق الرمان«                                                                            آثار حشرة »أبو دقيق الرمان«

                     

إنجازات السنوات الفارطة )2020-2012(
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ملف العدد

برنامج المكافحة البيولوجية لدودة الخروب
 )بوعوينة( بغراسات الرمان لسنة 2021

1      تقديم البرنامج:

يحتــل قطــاع الرمــان فــي تونــس أهميــة كبــرى و تمســح المســتغالت المغروســة رمانــا مــا يزيــد عــن 13000 هــك 
و يقــدر اإلنتــاج بنحــو 105000 طــن فــي ســنة 2020 و يوجــد جــزء كبيــر مــن هــذا اإلنتــاج بواليــات قابــس 

و القيروان و باجة.
وفــي إطــار حمايــة مــزارع الرمــان والمحافظــة علــى جــودة المنتــوج خاصــة فيمــا يتعلــق بمقاومــة دودة الخــروب، 
ــها و اســتحالة  ــة التــي تصيــب الرمــان و تصعــب مكافحتهــا نظــرا لخصوصيــة وضــع الحشــرة لبيـــضـ هــذه اآلفـــ
المــداواة بالمبيــدات الكيميائيــة والبيولوجيــة، ونظــرا لتأثيرهــا الســلبي علــى جــودة المنتــوج ولمــا تشــكله هــذه 
الحشــرة مــن عائــق أمــام تطويــر الصــادرات التونســية مــن الرمان،تــم إقــرار برنامــج المكافحــة البيولوجيــة لهــذه 
الحشــرة باســتعمال طفيــل التريكوغــرام منــذ ســنة 2007 بواليــة قابــس  بالتعــاون مــع معهــد الزيتونــة و اإلدارة 
العامــة للصحــة النباتيــة ثــم التحــق بالبرنامــج المعهــد الوطنــي الفالحــي فــي ســنة 2014 إلــى موفــى ســنة 2020. 

2      إنجازات سنوات2007– 2020 :

انطلــق برنامــج مكافحــة دودة التمــر والرمــان باســتخدام طفيــل التريكوغــرام بدايــة مــن ســنة 2007 فــي واليــة 
قابــس فقــط وذلــك عبــر عقــد اتفاقيــة تعــاون بيــن معهــد الزيتونــة والمجمــع المهنــي المشــترك للغــالل الــذي 
تكفــل بتمويله.وخــالل هــذه الســنوات ارتفــع عــدد الواليــات المنخرطــة فــي هــذا البرنامــج إلــى 11 واليــة فــي ســنة 

2020 و 13 واليــة فــي ســنة 2021.

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020السنة

240839002415 200030003518 500 500 10000 800 600 600 80 المساحة)هك(

3     أهداف البرنامج لسنة 2021:

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى نثــر طفيــل التريكوغــرام علــى مســاحة 2000 هــك بــكل المناطــق و يتولــى المجمــع 
المهنــي المشــترك للغــالل توفيــر الكميــات الضروريــة )120 مليــون طفيــل للمســاحة كافــة بمقــدار 20.000 
ــار  ــرة الواحــدة( مــع إقــرار مســاهمة الفــالح ب 32 د فــي الهكت ــار فــي النث ــل / 400 أصــل رمــان فــي الهكت طفي

ــن  ــذي حــدد دور المتدخلي ــخ 06 مــاي 2021 ال ــدد 64 بتاري ــوزاري ع ــرات حســب المنشــور ال ــالث نث لث
و هم على التوالي:

المندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية،	 

المجمع المهني المشترك للغالل،	 

اإلدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخالت الفالحية،	 

معهد الزيتونة، 	 
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4    متابعة إنجاز البرنامج لسنة 2021 :

ــر طفيــل التريكوقــرام فــي  ــع اإلجــراءات المتعلقــة بتوفي ــام بجمي ــى المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل القي توّل
ــات مــع المؤسســات المنتجــة للطفيــل  حــدود االعتمــادات المخّصصــة للغــرض بمــا فــي ذلــك إمضــاء االتفاقي

وهــي :

الشــركة الخاّصــة »Control-Med« و تتولــى توفيــر كّميــات مــن الطفيــل لنثرهــا علــى مســاحة 1000 هــك فــي 	 
ثــالث مناســبات فــي واليــات الوســط و الجنــوب.

ــر كّميــات مــن الطفيــل لنثرهــا علــى  	  شــركة أســماء بــن ســالم«Tythaspis- bioprotection« و تتولــى توفي
مســاحة 1000 هــك فــي ثــالث مناســبات فــي واليــات الشــمال و الشــمال الغربــي.

كمــا أمضــى المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل اتفاقيــة تعــاون مــع معهــد الزيتونــة لمتابعــة نمــو مختلــف أطــوار 
فراشــة الخــروب علــى ثمــار الرمــان و تقييــم نجاعــة الطفيــل فــي الحــّد مــن انتشــار هــذه الحشــرة فــي واليتــي   

قابــس و القيــروان و تقديــم تقريــر فــي نهايــة الموســم.

بــدأت عمليــة النثــر األولــى بواليــة قابــس  تلتهــا واليــة القيــروان باعتبــار أن حشــرة فراشــة الخــروب تنشــط فــي درجــة 
حــرارة مرتفعــة. و يحوصــل الجــدول الموالــي مواعيــد  إنجــاز عمليــات النثــر الثــالث و المســاحات المنجــزة بمختلــف 
الواليــات المنخرطــة فــي البرنامــج و عــدد الفالحيــن المنخرطيــن. كمــا نســجل بــكل ارتيــاح حضــور أعــوان المجمــع 
المهنــي المشــترك للغــالل عنــد تســلم كميــات الطفيــل مــن المــزود فــي ســاعات الصبــاح الباكــر و تســليمها إلــى 

الفالحيــن وذلــك فــي أغلــب الواليــات.

البرنامج الوطني لمكافحة دودة الخروب بالتريكوقرام موسم 2021-2020

عدد الواليةالبيانات
الفالحين

المساحة 
المنجزة 

)هك(

موعد النثرة

 األولى
موعد النثرة 

الثانية
موعد النثرة

 الثالثة

قسط 1

) 1000 هك 
مبرمج(

واليات:
 باجة- جندوبة-
منوبة-بنزرت-

أريانة-بن 
عروس-نابل 

-زغوان

3951717,32
من  اإلربعاء 09 جوان 
إلى الثالثاء 29 جوان 

2021

من الجمعة 
02 جويلية 

إلى الجمعة 
16 جويلية 

2021

من  الثالثاء 03 
أوت إلى الجمعة 

20 أوت 2021

قسط 2 

) 1000 هك 
مبرمج(

واليات :

 سوسة-
المنستير 

-صفاقس 
-القيروان - 

قابس

من اإلثنين 24 ماي إلى  199815,25
الجمعة 04 جوان 2021

من الجمعة 
18 جوان إلى 

الثالثاء 29 
جوان 2021

اإلربعاء 04 أوت 

و الخميس 05 أوت 
2021

تم اقتناء أكثر من 150 مليون طفيلفي هذا الموسم5942532,57المجموع
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خــالل موســم 2020-2021 تــم برمجــة  2000 هكتــار وإنجــاز2532.57 هكتــار و نعلــل هــذه الزيــادة فــي المســاحات 
المنجــزة إلــى إقبــال الفالحيــن المتزايــد  علــى االنخــراط فــي هــذه الحملــة البيولوجيــة  ضــد دودة الخــروب. و تجــدر 
المالحظــة إلــى أن المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل قــام بانتــداب 02 فنييــن عرضييــن  لمــدة ســتة أشــهر )مــاي – 
أكتوبــر( ووضعهمــا علــى ذمــة المصالــح المختصــة لــإلدارة العامــة للصحــة النباتيــة ومراقبــة المدخــالت الفالحيــة و 

ذلــك لمعاضــدة جهــود المندوبيــات الجهويــة للتنميــة الفالحيــة فــي متابعــة الحملــة و تقييمهــا.

توصيات:

      

  طفيل التريكوقرام بصدد البيض في دودة  الخروب                      المجمع يواكب تسليم الطفيل من المزود.

إعداد : سميرة قن          
رئيـس مصلحة مكلف بالبرنامج

إلنجــاح برنامــج المقاومــة البيولوجيــة لــدودة الخــروب بنثــر طفيــل 
التريكوغــرام وجــب:

حــث الفالحيــن علــى اتبــاع التوصيــات الفنيــة الضروريــة للحــد مــن مســتوى حفــظ هــذه 	 
اآلفــات علــى مســتوى الشــجرة و الحقــل لتجنــب العــدوى و كســر الــدورة الحياتيــة لــدودة 

الخــروب و منــع تكاثرهــا.

ــى االنخــراط 	  ــن عل ــة لحــث المنتجي ــام بالحمــالت التحسيســية واإلرشــادية الضروري القي
فــي هــذا البرنامــج خــالل المواســم القادمــة.
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  ملف العدد

موسم ترويج الرمان 

تميــزت ســنة 2020 بوفــرة علــى مســتوى اإلنتــاج الوطنــي للرمــان الــذي كان 
ــرات  ــا مــن فت ــا و دولي ــف طــن مــع مــا شــهده الوضــع وطني فــي حــدود 105 أل
لمنــع التنقــل و حجــر صحــي نتيجــة تفشــي وبــاء COVID 19 و غلــق الحــدود 
التونســية الليبيــة ممــا اســتوجب وضــع آليــات مالئمــة إلنقــاذ موســم ترويــج 
ــاع المنتــوج واإلضــرار بدخــل المنتجيــن. وفــي هــذا اإلطــار  الرمــان و تالفــي ضي
أرســى المجمــع خطــة متكاملــة إلنجــاح موســم الترويــج بالســوق الداخليــة وعنــد 
التصديــر حيــث تــم بالنســبة لألســواق الخارجيــة بعــث خــط بحــري باتجــاه ليبيــا 
ــا و الســوق  مــع دعــم الكلفــة بنســبة 50 % ودعــم النقــل البحــري باتجــاه أوروب
الروســية ب 3/1 الكلفــة إلــى جانــب دعــم النقــل الجــوي باتجــاه أســواق الخليــج ب  

ــوب. ــارة للمجمــع بالجن ــة ق 50 % مــن الكلفــة و وضــع تمثيلي

أمــا علــى مســتوى الســوق الداخليــة فقــد قــام المجمــع المهنــي المشــترك 
للغــالل بحملــة إشــهارية بالتنســيق و التعــاون مــع االتحــاد التونســي للفالحــة و 
PAM- )2 ــة لألســواق  ــز نفــاذ المنتجــات المحلي ــد البحــري و مشــروع تعزي )الصي
PAT بهــدف تحفيــز االســتهالك الداخلــي باالعتمــاد علــى مزايــا الرمــان و فوائــده 
الصحيــة و ذلــك مــن خــالل القيــام بحملــة اعتمــدت فيهــا معلقــات إشــهارية 
بثــالث عشــر موقعــا اســتراتيجيا بتونــس الكبــرى و بعــث صفحــة خاصــة بالرمــان 

S

RÉALISATION DE SUPPORTS PROMOTIONNELS

RÉALISATION D`UNE CAMPAGNE NATIONALE 
D`AFFICHAGE URBAIN SUR 13 EMPLACEMENTS 
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ــاز ومضــات  ــع التواصــل االجتماعــي Facebook   و إنج التونســي بموق
دعائــم إشــهارية للرمــان إلــى جانــب حضــور ممثليــن عــن المهنــة و اإلدارة 
ــه و  ــات هــذا القطــاع و ثرائ ــف بخصوصي ــة للتعري ــة و تلفزي ببرامــج إذاعي
ــد االختصاصــات  ــراء فــي عدي ــة on streaming مــع خب ــاز لقــاءات حي إنج

ــا. ــة و األنتروبولوجي ــل التغذي مــن قبي
ــاة  ــوج مــن المســتهلك بأســعار مناســبة مــع مراع ــب المنت ــد تقري و لمزي
ــادرة  ــل مب ــي المشــترك للغــالل تفعي ــى المجمــع المهن دخــل الفــالح تول
االتحــاد التونســي للفالحــة و الصيــد البحــري لترويــج الرمــان بالمســاحات 
ــة  ــط شــروط عملي ــة فــي الغــرض تضب ــداد اتفاقي ــام بإع ــث ق ــرى حي الكب
البيــع بينــه و بيــن المســاحات الكبــرى و الشــركات التعاونيــة للخدمــات 

الفالحيــة و االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري. 
و قــد كان لهــذه المجهــودات األثــر الطيــب علــى ســير موســم ترويــج 
ــة  ــه مــن خــالل متابع ــث أن ــر حي ــد التصدي ــة و عن ــان بالســوق الداخلي الرم
النســق اليومــي للتزويــد و األســعار بالســوق ذات المصلحــة الوطنيــة 
ببئــر القصعــة و رغــم وفــرة العــرض لــم تشــهد األســعار تدنيــا يضــر بدخــل 

الفــالح.
أمــا بالنســبة لألســواق الخارجيــة فقــد شــهد موســم 2020 تصديــر 7667 
ــا بنســبة 5.1  ــك تراجع ــل 8080 طــن ســنة 2019 مســجال بذل طــن مقاب
% اســتوعبت منهــا الســوق الليبيــة 4582 طــن أي حوالــي 60 % مــن 
جملــة الصــادرات مقابــل 7284 طــن ســنة 2019 تلتهــا الســوق اإليطاليــة 
بـــ 2318 طــن .كمــا تــم توجيــه 126 طــن نحــو أســواق الخليــج مقابــل 
116 طــن ســنة 2019 مســجلة بذلــك تطــورا بنســبة 8.6 % واســتوعبت 

ــل 105 طــن خــالل ســنة 2019. الســوق الفرنســية 506 طــن مقاب

نجاح بن عمار
كاهية مدير باإلدارة التجارية للمجمع 

%1
%0,23

%1,77

%7

%30

%60

Une émission le 19/11 /2020
Sur Attessia TV

Sur watania 1 le 19/11/2020
»صباح الناس«

.Plateau à Tunis et un reportage à Testour
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ملف العدد

من استخدامات الرمان
 في فن الطهي

إضافــة إلــى مــا هــو تقليــدي و مألــوف فــي كيفيــة تنــاول الرمــان ســواء فاكهــة أو عصيــرا أو مربــى هنــاك 
اســتخدامات أخــرى للرمــان ســتثري طعامــك وتجعلــك تنعــم أكثــر بطعــم هــذه الثمــار كمــا أنــك ستســتفيد 
بمنافعهــا التــي ال حصــر لهــا. ونمــدك فــي مــا يلــي باالســتعمال المذهــل لثمــار الرمــان مــن خــالل مقتطفــات مــن 

الطبــخ المتوســطي، الشــرقي واألوروبــي:

باناكوتا مع جوز الهند و الرمان 

»الباناكوتا Panna Cotta« هي وصفة إيطالية 
طازجة وخفيفة يتم إعدادها كاآلتي :  يسكب مزيج  

من الكريمة السائلة وجوز الهند المبشور  والسكر 
والجيالتين في كؤوس و يوضع مباشرة في الثالجة 

ليثبت مدة 4 ساعات ثم يتم رش بذور الرمان من 
فوق وهكذا تصبح »الباناكوتا«تحلية جاهزة للتقديم.

أرز بالحليب  و الرمان

coulis de gre- بالرمــان  المحّلــى  المــرق  تحضيــر  )يتــم 
ــل  ــذور الرمــان فــي قــدر مــع الســكر والقلي nade( بوضــع ب
مــن المــاء. علــى نــار هادئــة لمــدة 5 دقائــق مــع التحريــك 
جيــدًا.  ثــم نقــوم بتحضيــر األرز بالحليــب بطهــي الحليــب مــع 
ــا  و  األرز  مــدة 15 دقيقــة.  و عندمــا ينضــج  ســكر الفانيلي
األرز  نضعــه فــي دوائــر الخبــز ، ونقــوم بتعبئتــه جيــًدا بظهــر 
ــى  ــق نقــوم  برشــه بالمــرق المحل ــد دقائ ــم  بع ــة  ث الملعق

ــم. ــح جاهــزا  للتقدي ــان  ليصب بالرم

Une émission le 19/11 /2020
Sur Attessia TV
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لحم بقري  مشوي مع الفطر و 
الرمان

مــن الواضــح أن ثمــار الرمــان  تصنــع مكونــات 
»صلصــة« لذيــذة عنــد مرافقــة بعــض اللحــوم.  
وهــذا هــو الحــال مــع اللحــم البقــري المشــوي 
مــع الفطــر والرمــان. إن نكهتــه المبتكــرة، الحلــوة 
و المالحــة فــي ذات اآلن  )sucré&salé( تغييــر 
نكهــة  تضيــف  الرمــان  فحبــوب  للمألــوف. 
وملمًســا »مقرمًشــا« إلــى وصفــة اللحــم البقــري 
مــن  غ   500 كميــة  نأخــذ    : الرائعــة  المشــوي 
اللحــم البقــري وتشــوى مــن جميــع الجوانــب  ثــم 
نضعهــا فــي قــدر كبيــرة مــع مزيــج مــن الملــح 
والفلفــل األســود والثــوم المفــروم  و شــرائح 
الفطــر للطهــو لمــدة 40 دقيقــة.  فــي غضــون 

ذلــك ، نــذوب الزبــدة فــي مقــالة لتحميــر بــذور الرمــان مــدة دقيقتيــن.  ونقطــع اللحــم المشــوي إلــى شــرائح رفيعــة 
ليقــدم فــي األخيــر  فــي أطبــاق مــع الفطــر وحبــوب الرمــان و البقدونــس المفــروم.

بيتزا سبانخ ، موتزاريال و رمان
يســخن الفــرن 200 درجــة مائويــة ، ثــم توزع  عجينة 
»البيتــزا« علــى  ورق الطهــي، ويفــرد فوقهــا  مــرق 
الطماطــم  ثــم  تضــاف إليــه الســبانخ الطازجــة. 
تقطــع الموتزاريــال والبصــل شــرائح رفيعــة و تــوزع 
مــع  الســبانخ علــى عجينــة »البيتــزا«. ثــم تــرش 
بــذور حبــة الرمــان  علــى »البيتــزا« و يســكب فوقهــا 
القليــل مــن زيــت الزيتــون و توضــع فــي الفــرن 

لمــدة 15 دقيقــة  ثــم  تقــدم ســاخنة. 
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                            صالون برعاية رئيس الجمهورية قيس سعيد

بطاقة تعريف الصالونبطاقة تعريف الصالون

اســتقبل الصالــون الدولــي للفالحــة واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري فــي نســخته لســنة اســتقبل الصالــون الدولــي للفالحــة واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري فــي نســخته لســنة 20212021 أكثــر  أكثــر 

مــن مــن 225225 ألــف زائــر بمــا فــي ذلــك  ألــف زائــر بمــا فــي ذلــك 117117 ألــف زائــر مهنــي. وتعزيــزا للبعــد الدولــي واكبــت فعاليــات هــذه  ألــف زائــر مهنــي. وتعزيــزا للبعــد الدولــي واكبــت فعاليــات هــذه 

التظاهــرة  العديــد مــن الــدول مــن قــارات مختلفــة )أوروبــا وإفريقيــا وآســيا وأمريــكا( بصفــة  مشــاركين التظاهــرة  العديــد مــن الــدول مــن قــارات مختلفــة )أوروبــا وإفريقيــا وآســيا وأمريــكا( بصفــة  مشــاركين 

وعارضيــن ومتحدثيــن ووفــود رســمية بفضــل مجهــودات وزارة الخارجيــة و الممثليــن الدبلوماســيين وعارضيــن ومتحدثيــن ووفــود رســمية بفضــل مجهــودات وزارة الخارجيــة و الممثليــن الدبلوماســيين 

كافــة. وقــد غطــى العديــد مــن قطاعــات مثــل اآلالت الفالحيــة واإلمــداد الزراعــي وتربيــة الماشــية كافــة. وقــد غطــى العديــد مــن قطاعــات مثــل اآلالت الفالحيــة واإلمــداد الزراعــي وتربيــة الماشــية 

والصحــة الحيوانيــة. ولقــد اســتضاف المعــرض فعاليــات ومســابقات ومؤتمــرات علميــة وتقنيــة. ولقــد والصحــة الحيوانيــة. ولقــد اســتضاف المعــرض فعاليــات ومســابقات ومؤتمــرات علميــة وتقنيــة. ولقــد 

كانــت المملكــة العربيــة الســعودية ضيــف شــرف »ســياماب كانــت المملكــة العربيــة الســعودية ضيــف شــرف »ســياماب 20212021« حيــث كان جناحهــا أكبــر األجنحــة. « حيــث كان جناحهــا أكبــر األجنحــة. 

وهــي تظاهــرة حــرص منظمهــا أال وهــو االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري علــى تأثيثهــا  كل وهــي تظاهــرة حــرص منظمهــا أال وهــو االتحــاد التونســي للفالحــة والصيــد البحــري علــى تأثيثهــا  كل 

ســنتين مســتثمرا كل خبــرات مشــاركته فــي الــدورات الســابقة.        ســنتين مســتثمرا كل خبــرات مشــاركته فــي الــدورات الســابقة.        

ضــم المعــرض مشــاركة ضــم المعــرض مشــاركة 3535 بلــدا مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا إلــى جانــب بلــدان عربيــة و بلــدا مــن إفريقيــا وآســيا وأوروبــا إلــى جانــب بلــدان عربيــة و400400 عــارض )مثل  عــارض )مثل 

ــع، بــاآلالت  ــر مرب ــع، بــاآلالت  ألــف مت ــر مرب ــة(. ولقــد امتــدت  أجنحــة الصالــون علــى مســاحة 2323 ألــف مت ــة(. ولقــد امتــدت  أجنحــة الصالــون علــى مســاحة  بالمائ التونســيون التونســيون 7070 بالمائ

الفالحّيــة وتربيــة األبقــار والصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء المائيــة باإلضافــة إلــى الفالحــة البيولوجّيــة. كما الفالحّيــة وتربيــة األبقــار والصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء المائيــة باإلضافــة إلــى الفالحــة البيولوجّيــة. كما 

شــهدت  هــذه النســخة مــن الصالــون مشــاركة، ممثليــن عــن منظمــات دولّيــة مثــل المنظمــة العالميــة شــهدت  هــذه النســخة مــن الصالــون مشــاركة، ممثليــن عــن منظمــات دولّيــة مثــل المنظمــة العالميــة 

للفاّلحيــن  ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو(  فضــال عــن برنامــج النهــوض بالفالحــة للفاّلحيــن  ومنظمــة األمــم المتحــدة لألغذيــة والزراعــة )الفــاو(  فضــال عــن برنامــج النهــوض بالفالحــة 

العائليــة فــي غــرب إفريقيــا.العائليــة فــي غــرب إفريقيــا.

ركن: تظاهرات

فــي  يشــارك   المجمــع 
عشــرة الخامســة  الــدورة 

للفالحــة  الدولــي  للصالــون 
ــد  ــة والصي واآلال ت الفالحي

البحــري
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كلمة  وزير الفالحة المشرف على افتتاح المعرض

أشــرف صبيحــة يــوم الثالثــاء 26 أكتوبــر 2021، وزير الفالحة 

والمــوارد المائّيــة والصيــد البحــري علــى افتتــاح فعاليــات 

الــدورة الخامســة عشــرة للصالــون الدولــي للفالحــة واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري “ســياماب 2021 

” بقصــر المعــارض بالكــرم، الــذي يتجــدد موعــده كل ســنتين. 

 وقــد أّكــد وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري، الســّيد محمــود إليــاس حمــزة، أهمّيــة 

باعتبــاره فرصــة للتعــرف علــى مختلــف  البحــري  التونســّية والصيــد  الصالــون للفاّلحيــن والفالحــة 

المســتجدات والتقنيــات المســتحدثة فــي القطــاع الفالحــي فــي جميــع المجــاالت والتوصــل إلــى عقــد 

اتفاقــات الشــراكة. وأوضــح أن التحديــات المطروحــة فــي القطــاع تتعّلــق أساســا باإلنتاج،الســيما خــالل 

ــات  ــل الجفــاف والفيضان ــة مث ــة الطبيعّي ــرات  المناخي ــات والتغي ــي التقلب هــذا الظــرف الصعــب وتتال

وهبــوب الّريــاح وظهــور األمــراض المســتجدة هــذا فضــال عــن تغيــرات أخــرى تنظيميــة واقتصاديــة 

ــر  ــغ األث ــه بلي ــرة ســيكون ل ــام األخي ــزول الغيــث النافــع خــالل األّي ــر أّن ن ــن ســيادة الوزي ــة. وبّي واجتماعي

ممــا ســيتيح للفالحيــن مزيــدا مــن  االســتعداد للموســم الفالحــي الجديــد خاصــة أن بعــض الســدود قــد 

ــة.  ــرادات عالي حققــت إي
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كلمة  وزير الفالحة المشرف على افتتاح المعرض

ــاح  ــد البحــري علــى افتت ــة والصي ــر الفالحــة والمــوارد المائّي ــر 2021، وزي ــاء 26 أكتوب ــوم الثالث أشــرف صبيحــة ي
فعاليــات الــدورة الخامســة عشــرة للصالــون الدولــي للفالحــة واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري “ســياماب 

2021 ” بقصــر المعــارض بالكــرم، الــذي يتجــدد موعــده كل ســنتين. 

 وقــد أّكــد وزيــر الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري، الســّيد محمــود 
ــد  ــة التونســّية والصي ــن والفالح ــون للفاّلحي ــة الصال ــاس حمــزة، أهمّي إلي
ــات  ــف المســتجدات والتقني ــى مختل ــاره فرصــة للتعــرف عل البحــري باعتب
المســتحدثة فــي القطــاع الفالحــي فــي جميــع المجــاالت والتوصــل إلــى 
عقــد اتفاقــات الشــراكة. وأوضــح أن التحديــات المطروحــة فــي القطــاع 
وتتالــي  الصعــب  الظــرف  هــذا  خــالل  باإلنتاج،الســيما  أساســا  تتعّلــق 
ــاح وظهــور األمــراض  ــل الّري ــة مث ــة الطبيعّي ــرات  المناخي ــات والتغي التقلب

ــة  ــرات أخــرى تنظيمي المســتجدة هــذا فضــال عــن تغي

كلمة رئيس االتحاد

من جهته نوه رئيس االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري،السيد عبد المجيد الزار،
ــا فــي هــذا المجــال. وأشــاد فــي  ــا و األول عربي ــر ثانــي أكبــر صالــون للفالحــة بإفريقي بهــذا الصالــون الــذي يعتب
كلمتــه  بأهمّيــة الصالــون، خاّصــة، خــالل الظــرف الحالــي، مبينــا أّن الــدورة 15 مــن الصالــون الدولــي للفالحــة 

واآلالت الفالحيــة والصيــد البحــري تعتبــر تســويقا لصــورة تونــس بالخــارج.

حضور وزارتي السياحة والصحة

ــز  ــي  الســّيد محمــد المع ــة ف ــياحة ممثل ــوزارة الّس ــاص ب ــاح خ ــى جن ــون  أيضــا عل ــواء الصال ــر احت ــر بالذك  وجدي
ــح  ــط خّصصــت إلجــراء الّتالقي ــي مراب ــة فــي  الســّيد عل ــة ممثل ــوزارة الصّح بالحســين كمــا ضــّم خيمــة تابعــة ل

والّتحاليــل الســريعة للكوفيــد 19.

المرأة الفالحة تعرض منتوجاتها

وللمــرأة الريفيــة، ضيفــة شــرف هــذه الــدورة ، نصيــب أيضــا فــي الصالــون  حيــث تــّم تهيئــة جنــاح يرمــي إلــى  
ــة وتســويقها. مســاعدة النســاء علــى ترويــج منتجاتهــن المحلّي

وفــي نهايــة هــذه التغطيــة يــود المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل إرســال خالــص شــكره وإبــداء كل االمتنــان 
لجميــع شــركائه المهنييــن والثنــاء علــى  جميــع المشــاركين، وخاصــة الــزوار والمنتجيــن و المصنعيــن  و المورديــن 
والمصدريــن الذيــن ارتــادوا جناحــه مجدديــن ثقتهــم فــي المجمــع ، مــن إصــدار إلــى آخــر فــي كل التظاهــرات 

الوطنيــة والدوليــة.
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مــن التقاليــد المتبعــة  التــي واضــب المجمــع المهنــي المشــترك للغــالل علــى إجيائهــا ســعيه المســتمر إلــى 
المشــاركة فــي المعــارض الدوليــة والوطنيــة التســويقية إيمانــا منــه بــأن المعــارض هــي أفضــل الســبل لالتصال 
ــه مــن أجــل وضــع أفضــل لقطــاع الغــالل فــي تونــس ولنفــاذ  ــن للتعريــف بخدمات ــن والمحلي بالعمــالء الخارجي

غاللنــا إلــى الخــارج.

ومــن المعــارض األخيــرة التــي انتظمــت تحــت شــعار »فالحتنــا هــي مناعتنــا« نذكــر الصالــون الدولــي للفالحــة 
واآلال ت الفالحيــة والصيــد البحــري بقصــر المعــارض بالكــرم الــذي اســتمر مــن  يــوم الثالثــاء  26 أكتوبــر  إلــى  

نهايــة الشــهر مــن ســنة 2012 التــي شــارك فيهــا المجمــع بجنــاح كانــت مســاحته 5.401 م2.

وقد صمم فضاء المجمع بطريقة تحاكي الطبيعة مثلت فرصة للمهنيين في القطاع للتفاعل مع بعضهم.
وعــرض المجمــع خــالل مشــاركته مجموعــات مــن مطوياتــه ومعلقاتــه  المعرفــة بــه والمحفــزة علــى اســتهالك 
الغــالل التونســية. وهــي دعائــم إشــهارية و كتيبــات مثمنــة لسلســلة القيمــة و تبــرز خصوصيــة المنتــوج و 

جودتــه.
باإلضافــة إلــى  تشــكيلة مــن منتجــات الغــالل بــدءا مــن التيــن والتيــن الشــوكي ...مــرورا بالمشــمش والتفــاح 

وصــوال إلــى القــوارص .
فضــال عــن باقــة متنوعــة مــن العصائــر الطبيعيــة للرمــان باعتبــار أنــه هــو غلــة الموســم المتزامــن نضجــه مــع 

موعــد انعقــاد المعــرض.
كمــا شــارك بتشــكيلة مــن األطبــاق شــملت« الفطائــر« و«الكريمــة« و«الكيــك«، وحــرص علــى توفيــر منتجــات 

الرمــان.
 

وبخصــوص منتــوج  القــوارص نظــرا ألنــه غلــة الموســم أيضــا خصــص المجمــع جــزءا مــن الجنــاح لعــرض تــم 
فيــه المــزج بيــن الجانــب الفنــي  حتــى كاد الــزوار يخالــون أنفســهم فــي حقــول حقيقيــة.

هــذا وقــد كان للرمــان حضــورا الفتــا بجنــاح المجمــع حيــث تمــت محاولــة اإللمــام  بجــل جوانــب هــذا المنتــوج 
ــاق مطهــوة. و قــد تمــت المشــاركة  و التعريــف باســتعماالته  الجمــة ســواء كان طازجــا أو محــوال أو فــي أطب
باالعتمــاد علــى اتفاقيــة شــراكة أبرمهــا المجمــع مــع أكاديميــة فنــون الطبــخ التــي ســاهمت فــي تثميــن الرمــان 
مــن خــالل عــرض تذويــق أطبــاق مختلفــة شــارك فــي إعدادهــا أســاتذتها و طالبهــا فــي يــوم يعتبــر دراســيا تطبيقــا 

لهــم طــوال أيــام الصالــون  ممــا جعــل جنــاح المجمــع قبلــة هامــة للــزوار و لثلــة مــن الصحافييــن.

المدير العام للمجمع حلمي القلعي يرحب بمرتادي الجناح



20

                             

              



غالل تونس21

                             

       

                                                       

تغطية            
سنية تومية



22

قطاع الهندي بالبالد التونسي

الشــوكي  التيــن  عائلــة  إلــى   )Opuntia ficus-indica( )الهنــدي(  الشــوكي  التيــن  ينتمــي 
وتصنــف هــذه الغراســات ضمــن الزراعــات النشــطة والتــي تتحمــل ظــروف البيئــة الجافة وشــبه 
الجافــة، ويمكــن زراعتهــا فــي التربــة الفقيــرة واألراضــي الرمليــة ذات المــوارد المائيــة المحــدودة 
باإلضافــة إلــى أن هــذا القطــاع يوفــر عائــدًا اقتصاديــًا مهمــا رغــم  انخفــاض تكلفتــه اإلنتاجيــة.

كانــت زراعــة أشــجار التيــن الشــوكي ســابقًا هامشــية، ثــم بــدأت هــذه الغراســات تنشــط وتحظى 
باهتمــام المنتجيــن باعتبــاره محصــوال زراعيــا أساســيا بعــد أن تــم إثبــات الجــدوى االقتصاديــة 

مــن زراعتهــا وإنتاجيتهــا فــي تحقيــق عائــدات تجاريــة وربحيــة.

المنشأ والتوزيع الجغرافي:

تعــود أصــول نبــات التيــن الشــوكي إلــى مرتفعــات المكســيك التــي تتميــز بمنــاخ حــار وجــاف. 
تمثــل هــذه المناطــق شــبه القاحلــة تنوًعــا وراثًيــا كبيــًرا لألصنــاف المزروعــة والبريــة مــن التيــن 

الشــوكي.
ــة كريســتوفر كولومبــوس وتشــير بعــض  ــا قبــل رحل ــا فــي أوروب ــات معروًف ــم يكــن هــذا النب ل
المراجــع النــادرة المتوفــرة عــن تاريــخ دخــول التيــن الشــوكي إلــى شــمال إفريقيــا إلــى أن هــذه 
ــق  ــس عــن طري ــى األندل ــا مــن القارة األمريكية إل ــم جلبه ــد ت ــة باألســاس ق الثمــرة الصحراوي
اإلســبان الذيــن نقلوهــا بدورهــم إلــى منطقة وهران شــرقي الجزائر  قبل انتشــارها فــي البلدان 
المجــاورة مثل تونس.وقــد أطلــق العــرب فــي شــمال إفريقيــا فــي البدايــة علــى التيــن الشــوكي 
»التيــن المســيحي« نســبة إلــى اإلســبان الذيــن جلبــوه إلــى المنطقــة فيما يطلــق عليــه أيضــا » 
الهنــدي « باللهجــة العامية التونســية ثــم انتشــر بســرعة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط 
ــس فــي  ــرى مــن نفــس الجن ــواع األخ ــوج ولألن ــذا المنت ــر له ــم الكبي ــإن التأقل ــم كل هــذا ف رغ
حــوض البحــر األبيــض المتوســط دفــع الكثيــر مــن النــاس إلــى الجــزم باعتبارهــا نباتــات أصليــة. 

وضع القطاع في العالم:

شــهدت زراعــة التيــن الشــوكي 
فــي الســنوات األخيــرة اهتمامــا 
مــن  العديــد  فــي  ملحوظــا 

الــدول.
بطريقــة  اســتعمالها  تــم  و 
ــاج الثمــار  ــه إلنت مكثفــة وعصري

ولألعــالف.
الثمــار  اســتهالك  يبقــى  لكــن 
ــر رواجــا  ــا واألكث ــر طلب هــو األكث
إذ تحتــل  البرازيــل والمكســيك 
المراتــب  المغــرب  و  تونــس  و 
األولــى مــن حيــث المســاحات 
تونــس  وتتصــدر  المزروعــة 
الــدول المنتجــة للتيــن الشــوكي 
إذ تمثــل الكميــات التــي تنتجهــا 
مجمــوع  مــن   %  32 حوالــي 

للتســويق. المعــد  العالمــي  الجملــي  اإلنتــاج 

المصدر: دليل دراسة األسواق قطاع الهندي 2021
PAMPAT 2 مشروع

الوضع الحالي في تونس:

تمتــد غراســات التيــن الشــوكي تقريبــا فــي جــل المناطــق التونســية حيــث قــدرت المســاحات 
ــا 000 400 هــك  ــر مكثفــة أو موســمية( منه ــار )غي ــي 600000 هكت ــالد التونســية بحوال بالب
صنــف أملــس )بــدون أشــواك( و000 200 هــك صنــف شــوكي وتمثــل قطــع األراضــي 
الزراعيــة المهيكلــة مــن مجمــوع المســاحة تقريبــًا 133000هكتــار وهــي مســاحات ذات إنتاجيــة 

ــج. ــر مــن 150.000 منت يمتلكهــا أكث
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يبلــغ معــدل اإلنتــاج الوطنــي حوالــي 550.000 طــن لكــن هــذا اإلنتــاج يعــرف تذبذبــا مــن موســم إلــى آخــر بســبب 
التغيــرات المناخيــة و خاصــة الجفــاف الــذي يؤثــر ســلبا علــى الطاقــة اإلنتاجيــة.

ومــن أهــم مناطــق اإلنتــاج واليتــا القيــروان و القصريــن اللتــان تســاهمان علــى التوالــي فــي 45 % و39 % مــن 
اإلنتــاج الوطنــي باإلضافــة إلــى مناطــق اإلنتــاج الجديــدة علــى غــرار نابــل وســليانة وباجــة.

إنتاج الواليات من غراسات الهندي لسنة 2021 ) اإلنتاج الجملي 539 ألف طن(

أمــا مجمــوع اإلنتــاج الوطنــي مــن زيــت بذور الهنــدي فهو 
ــي هــذا الســياق،  ــر ســنويا.و ف ــي 15000لت ــادل حوال يع
تجــدر اإلشــارة إلــى ارتفــاع عــدد المؤسســات المشــتغلة 
فــي مجــال تحويــل التيــن الشــوكي مــن 5 مؤسســات 
ســنة 2014 إلــى 42 مؤسســة ســنة 2020 منهــا أكثــر 

مــن 20 مؤسســة مصــدرة.

األهمية االقتصادية واالجتماعية:

التيــن الشــوكي حالًيــا بطريقــة مكثفــة  زراعــة  ُتمــارس 
وحديثــة فــي العديــد مــن البلدان إما لالســتهالك البشــري 
أو كمــادة علفيــة. ومــع ذلــك، يظــل إنتــاج الفاكهــة هــو 
الجانــب األكثــر طلًبــا واألكثــر تطــوًرا. وتكمــن األهميــة 

ــة للقطــاع فــي:  ــة واالجتماعي االقتصادي

تأقلــم التيــن الشــوكي بشــكل مثالــي مــع ظــروف الجفــاف فــي المنطقــة وخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالميــاه 	 
فمــع هطــول األمطــار الســنوي الــذي ال يتجــاوز 100 مــم تنبــت الغراســة بشــكل طبيعــي.

استهالك الثمار بطرق مختلفة :طازج، مجفف، أو محول.	 

توفيــر بيــع ثمــار التيــن الشــوكي للعديــد مــن الفــرص لأليــدي العاملــة فــي تســويقه خاصــة الباعــة البســطاء 	 
الذيــن يعتمــدون علــى بيــع ثمــاره  فــي توفيــر احتياجاتهــم المعيشــية خــالل موســم إنتاجــه الــذي يســتمر فــي 
األغلــب ألكثــر مــن خمســة أشــهر فــي العــام وكذلــك فــي الطلبــات المتزايــدة علــى المنتــج مــن بعــض الــدول 

المــوردة مثــل دول الخليــج.

تنــوع الفوائــد الغذائيــة والصحيــة للتيــن الشــوكي الملقــب في الموروث الشــعبي التونســي بـ»ســلطان الغلة«، 	 
إذ تحتــوي نبتــة » الهنــدي « وثمارهــا علــى مجموعــة مهمــة مــن األليــاف النباتيــة والفيتامينــات والبروتينــات 

ومضــادات األكســدة والســكريات المغذيــة والنافعــة.

إنتــاج العلــف الــذي يعتبــر ثانــي أكبــر اســتخدام للتيــن الشــوكي حيــث تــم اختيــار العديــد مــن األنــواع واألصنــاف 	 
لهــذا الغــرض فــي أمريــكا الالتينيــة، ففــي المناطــق الجافــة أو فــي ســنوات الجفــاف يعتمــد المزارعــون علــى 
التيــن الشــوكي علــى مــدار الســنة لتكملــة الوجبــة الغذائيــة لمواشــيهم )غنــي بالمــاء ( والــذي يمثــل خيــاًرا فعــااًل 
مــن حيــث التكلفــة لســقي الماشــية إذ يتــم جمــع الكفــوف و تزويــد الحيوانــات بهــا بمعــدل عشــرة كفــوف فــي 

اليــوم لألبقــار، ومــن 3 إلــى 4 فــي اليــوم لألغنــام و مــن واحــد إلــى 2 فــي اليــوم للماعــز.

االســتعماالت المتعــددة : فإلــى جانــب الثمــار الطازجــة هنــاك مجموعــة مــن المنتجــات المحولــة علــى غــرار 	 
زيــت بــذور التيــن الشــوكي والخل.وتتميــز هــذه المنتجــات بقيمــة إضافيــة عاليــة إذ توفــر أنشــطة اســتخالص 
زيــت التيــن الشــوكي حوالــي ألــف فرصــة عمــل ممــا يعنــي مــورد رزق أللــف عائلــة مــن الطبقــات االجتماعيــة 

المتوســطة والفقيــرة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 90 % مــن عمــال هــذا القطــاع مــن النســاء.

دور التيــن الشــوكي الفعــال فــي  فــي تثبيــت التربــة، حيــث تنجــح زراعتــه فــي المناطــق المهــددة باالنجــراف 	 
والتــي ال يمكــن أن تنجــح فيهــا أنــواع أخــرى مــن الغراســات.

األصناف و موعد النضج :

يتوفــر التيــن الشــوكي فــي األســواق مــن أوت حتــى نوفمبــر و أحيانــا إلــى حــدود شــهر ديســمبر فإلــى جانــب التيــن 

المصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي 
بوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
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ــن المخصــي«  ــه »التي ــق علي ــدي يطل ــث مــن الهن ــوع ثال ــد في تونس أيضــا ن ــس يوج ــوع األمل ــدي والن الشــوكي التقلي
الــذي يقــوم المنتجــون بقطــف الثمــرة فــور بروزهــا فــي ورقــة الثمــرة الشــوكية وتســمى هــذه التقنيــة بالســكولوزاتورا 
)مصطلــح إيطالــي(  التــي تمتــد حســب الجهــات مــن شــهر مــاي إلــى غايــة شــهر جــوان لكــي تتأخــر عمليــة نضجهــا إلــى 
أكتوبــر لتصبــح الثمــرة أكبــر حجمــا وليطلــق عليهــا أيضــا »التيــن الشــوكي الخريفــي« نســبة إلــى فصــل الخريــف. وتمكــن 
هــذه العمليــة الشــجرة مــن تمديــد فتــرة اإلنتــاج واالســتفادة مــن أفضــل األســعار فــي الســوق. و مــن األصنــاف المزروعــة 
فــي الزراعــة المكثفــة هــي »La Bianca« و«la Gialla« و«Rossa« بالنســبة للنــوع األملــس وعــدة أصنــاف أخــرى 

شــوكية.

أصناف الهندي األملس المزروعة في تونس

اسم الصنف
  موعد النضجخاصيات الثمار

السكر % 
البذرةالوزناللون

15أوت-نوفمبر12368أبيضبيانكا*
13أوت- نوفمبر12565أصفرجياال*

أحمر داكن روسا*
15أوت- نوفمبر12763أوحباري

التصدير :

بلغــت الصــادرات  التونســية 579 طــن فــي 2020 و تحتــل تونــس المرتبــة الرابعــة عالميــا فــي تصديــر التيــن الشــوكي 
الطــازج بنســبة 1.58 % مــن إجمالــي الصــادرات موجهــة أساســا إلــى دول الخليــج 60 % وليبيــا 22 %.زادت الصــادرات 
ــك ، فقــد تراجعــت  ــن 2018 و 2019. ومــع ذل ــن عامــي 2016 و 2018 وبنســبة 18 % بي التونســية بنســبة 32 % بي

بنســبة  41.6 % بيــن عامــي 2019 و 2020.

تطور الصادرات التونسية من الهندي الطازج من حيث الكمية

20162017201820192020الدول

22990187596120ليبيا

651331779179الكويت

19215915683149اإلمارات

7651082831فرنسا

249990105105قطر

10083767169السعودية

149431625باقي الدول

المصدر : المجمع المهني المشترك للغالل
المشاكل الصحية لغراسات الهندي 

مــن أهــم المشــاكل الصحيــة التــي يتعــرض لهــا التيــن الشــوكي هــي ذبابــة الغالل،الحشــرة القرمزيــة وبكتيريــا ايروينــا. 
وتعتبــر الحشــرة القرمزيــة، Dactylopiuso puntiaea، واحــدة مــن اآلفــات الخطيــرة للتيــن الشــوكي ألنهــا تســبب 
أضــراًرا جســيمة لهــذا النبــات نتيجــة المتصــاص النســغ أو عصيــر النبات.هــذه اآلفــة موجــودة حالًيــا فــي بعــض مناطــق 
العالــم ، لكــن وجودهــا فــي المغــرب منــذ 2014 واكتشــافها مؤخــًرا فــي تلمســان )الجزائــر( فــي 2021 ، أصبــح تهديــًدا 
خطيــًرا لتونــس ، نظــًرا للصلــة الجغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن هــذه الــدول الســبما و أن ســرعة انتشــار 
ــة  ــاآلالت الزراعي ــر كمــا يمكــن أن تنتقــل بااللتصــاق ب ــى آخ ــاح مــن مــكان إل ــا الري ــث تحمله ــرة حي هــذه الحشــرات كبي

والشــاحنات وصــوف األغنــام وعلــف »التبــن« مــن المناطــق الموبــوءة.
إعــداد : اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي بــوزارة كما يمكن أن تسبب بعض العوامل المناخية على غرار الجليدة و حجر البرد أضرارا بغراسات التين الشوكي.

الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحري
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و يمكــن أن يكــون للضــرر الناتــج عــن الجليــدة تأثيــر خطيــر علــى النبــات بأكملــه أو فقــط علــى جــزء مــن أنســجة 	 
الغراســة، ممــا يقلــل مــن المحصــول أو مــن جــودة الثمــار وتختلــف الحساســية تجــاه الجليــدة باختــالف العمــر 

والمرحلــة الفيزيولوجيــة للنبــات وكذلــك الصنف. 
كمــا يمكــن أن تتأثــر غراســات الهنــدي بحجــر البــرد فهــي تعتمــد علــى درجــة الضــرر الناجــم عــن ذلــك علــى 	 

مــدة التســاقط وشــدة تأثيــره ولكــن أيًضــا علــى مرحلــة تطــور النبات.وتســبب إصابــات حجــر الَبــَرد جروًحــا عنــد 
نقطة االرتطام مما يجعلها عرضة للتقرحات و ظهور بعض الفطريات. 

PAMPAT المشروع التونسي السويسري

ــز نفــاذ المنتجــات الغذائيــة والمحليــة لألســواق )PAMPAT2( تحــت إشــراف  المشــروع التونســي السويســري لتعزي
منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة )UNIDO( بالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والمناجــم والطاقــة ووزارة 
الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحــري بتمويــل مــن كتابــة الدولــة للشــؤون االقتصاديــة السويســرية )SECO( و 
يهــدف إلــى ترويــج وتســويق المنتجــات المحليــة مــن خــالل نهــج قطاعــي لعــدة قطاعــات و مــن بينهــا قطــاع التيــن  
الشــوكي  و دلــك بالتنســيق مــع اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي  fDGPAالمجمــع المهنــي المشــترك للغــالل 
GIFruits و مركــز النهــوض بالصــادرات CEPEX ويــدوم هــذا المشــروع 5 ســنوات بدايــة مــن ســنة 2020 ويتواصــل 
ــة بمســاعدة المؤسســات الناشــطة  ــاكل المكلف ــي للهي ــم الفن ــم الدع ــى تقدي ــة 2024. و يهــدف المشــروع إل لغاي
فــي قطــاع الهنــدي وتوفيــر الدعــم الفنــي للشــركات الصغــرى والمتوســطة العاملــة فــي هــذا القطــاع لتمكينهــا مــن 

تحســين اإلنتاجيــة والنفــاذ إلــى أســواق جديــدة و مــن بيــن أنشــطة  المشــروع يمكــن أن نذكــر:

تنمية قدرات المنتجين و المحولين،	 
نشــر دراســة األســواق لقطــاع الهنــدي باإلضافــة إلــى ثالثــة أدلــة للوصــول إلــى األســواق أللمانيــا وفرنســا 	 

وهولنــدا علــى اإلنترنــت علــى الموقــع
/https://pampat.tn/documents-telechargeables-figue-de-barbarie

و تحتــوي هــذه الدراســة التــي تــم نشــرها علــى تحليــالت تفصيليــة عــن أكثــر الــدول المســتوردة للعديــد مــن المنتجــات 
التونســية فــي قطــاع الهنــدي علــى النحــو اآلتــي:

الهندي الطازج )ألمانيا ، فرنسا ، هولندا(	 
مسحوق البذور أو مسحوق الكفوف ) ألمانيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة(	 
عصير التين الشوكي )هولندا ، ألمانيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة(	 
خل التين الشوكي )فرنسا ، الواليات المتحدة(	 
مهروس التين الشوكي )ألمانيا ، المملكة المتحدة(	 
أصبح لزيــت بــذور التيــن الشــوكي البيولوجــي التونســي مواصفــة تونســية خاصــة به وهــي » ن – ت: 	 

152-118 )2021( لتكــون تونــس بذلــك أول بلــد فــي العالــم والوحيــد الــذي ضبــط مواصفــات تحــّدد 
ــا  هــذا المجــال. ــي يحضــى به ــة الت ــن وهــو مــا يعكــس األهمي ــت الثمي خصائــص هــذا الزي

إعــداد برنامــج وطنــي لنشــر الممارســات الجيــدة إلنتــاج الهنــدي )دليــل الممارســات الجيــدة، تركيــز مــدارس 	 
حقليــة...(

العمل على تسجيل تسمية مثبتة لألصل )AOC( للتين الشوكي »هندي زلفان«	 
إعداد يرامج للترويج و التعريف بمنتجات الهندي و مشتقاته.	 

إعــداد : اإلدارة العامــة لإلنتــاج 
الفالحي

  

   

إعــداد : اإلدارة العامــة لإلنتــاج الفالحــي بــوزارة 
الفالحــة والمــوارد المائيــة والصيــد البحري
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ركن: مشاريع

مشروع تأهيل منبت المجمع

المهني المشترك للغالل بوادي مليز

ــوارص  ــر قطــاع الق ــى تطوي يهــدف هــذا المشــروع إل
والتســويق  اإلنتاجيــة  حيــث  مــن  جندوبــة  بواليــة 
تقنيــات جديــدة إلنتــاج  وإدخــال  والخارجــي  الداخلــي 
القــوارص، إذ تمــت زراعــة 21 هكتــار مــن صنــف : 
كليمنتين،نولــس و هرنندينــا فــي ســنة 2017 و 18 
فــي ســنة  القــوارص  مــن مختلــف أصنــاف  هكتــار 
2018 كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول الموالــي. كمــا 
ــار مــن صنفــي مالطــي و  تمــت غراســة عــدد 70 هكت
الصيفــي فــي ســنة 2012. و يرمــي هــذا المشــروع 
إلــى مزيــد تطويــر قطــاع القــوارص بواليــة جندوبــة 
مــن خــالل اســتعمال حامــالت طعــوم جديــدة )كاريــزو و 
فولكاماريانــا( مقاومــة لمــرض التدهــور الســريع بغايــة 
ــاج ليكــون هــذا المشــروع مركــز إشــعاع  تحســين اإلنت
أن  المتوقــع  مــن  إذ  بالجهــة  القــوارص  قطــاع  فــي 
يصــل اإلنتــاج فــي حــدود 600 طــن فــي ســنة 2022. 

و تتمثل مكونات المشروع في:

تركيز إدارة جهوية بمنبت وادي مليز بجندوبة :

تمــت تهيئــة إدارة جهويــة للمجمــع المهنــي المشــترك 
للغــالل بــوادي مليــز و تجهيزهــا فــي ســنة 2020 أطلــق 
عليهــا اســم »الفضــاء المهنــي للقــوارص و الغــالل منيــر 
الســيد منيــر عزيــب واعترافــا  عزيــب« تخليــدا لذكــرى 
بإســهاماته فــي النهــوض بالمجمــع كمديــر عــام -1997
2000، وخصوصــا إحــداث مراكــز الطعــوم و األصــول 
إطــار  فــي  مليــز  وادي  و  الســبيخة  القبــة،  مــن  بــكل 

ــذ ســنة 1973.        ــر فنــي من مهامــه كمدي

غراسة 07 هكتارات جديدة في سنة 2021:

تمــت غراســة عــدد07 هكتــار بمنبــت وادي مليــز ســنة 2021 مــن صنفــي الصيفــي و الماطــي حســب الجــدول 
الموالــي:

المساحةالصنف
عدد 

الشتالت
41800مالطي

31260الصيفي
73060المجموع
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إحداث بئر عميقة بقوة تدفق 15.2 لتر/ثانية،	 
تجهيز كامل المساحة بمعدات الري  ومحطة ضخ  مياه الري واألسمدة، 	 
إنجاز حوض مائي سعة 3000 متر مكعب،	 
شراء  عدد 02 جرارات و معدات فالحية، 	 
شراء شاحنة فالحية،	 
شراء  آلة رش سعة 1000 لتر،	 
شراء آلة رش لمداواة األعشاب الطفيلية.	 

غراسة 27 هكتار من مختلف أنواع القوارص كما هو مبين بالجدول الموالي:

المجموع الصنف المساحة 
أصناف هك

أخرى
نوفا واشنطن 

نافال
نيو هول كسار هرنندينا نافلينا الن الت مالطي حلو صقصلي تاروكو نيوالس ليناري أوريكا

546 180 366 2,5

514 514

844 844 2,5

789 789

533 52 251 230 5

485 485

1012 1012

667 515 152 2,5

484 484 1,25

200 200 1,25

526 162 364 5

672 672

388 347 41

407 407

1409 1409 5

980 980 5

450 200 250

176 176

11082 356 916 1409 515 200 152 1012 485 52 251 230 2710 250 2544 30

                  

سالم  العمروني
المكلف بالمنابت
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الف منفعة 
ومنفعة
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Les trichogrammes : sont de petites guêpes                   
parasitoïde qui pondent dans les œufs de papillons.                           

Rue Mohamed Ali Dar Chabaine El Fehri 8011 Nabeul 48  

Tytthaspis Bioprotection

                                       733 362  72 / 749 262 92  

Orius laevigatus                                                                                         
        Coccinelle Cryptolaemus montrouziéri

Habrobracon hebetor : C’est un 
ectoparasite larvaire

المكافحة البيولوجية مستقبل فالحتنا نستحفظو بيها على صحتنا و نحميو بيها بيئتنا
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